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 ВСТУП 

 Програма вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація і якість ОМТ» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Обладнання та технології 

пластичного формування конструкцій машинобудування» підготовки магістра зі 

спеціальності 131 – «Прикладна механіка».  

Навчальний курс «Стандартизація і якість ОМТ» є складовою частиною 

циклу вільного вибору дисциплін підготовки студентів за спеціальністю 131 – 

«Прикладна механіка» освітньо-професійна програма «Обладнання та технології 

пластичного формування конструкцій машинобудування».  

Програма навчального курсу передбачає вивчення теоретичних основ 

стандартизації, національної стандартизації України, категорії і види нормативних 

документів, організації робіт із стандартизації в Україні, державного нагляду за 

додержанням стандартів норм та правил, ефективності робіт із стандартизації. 

Вивчення міжнародної стандартизації, засади прийняття та впровадження 

міжнародних стандартів в Україні, управління якістю та елементи системи якості, 

показники якості продукції й методи їхнього визначення, ознайомлення з 

системою загального управління якістю, система якості й стандарти серії ISO 

9000. Концепція системи якості послуг в галузі обробки металів тиском. 

Організація проведення робіт із сертифікації та організація діяльності 

випробувальних лабораторій (центрів), акредитація органів з оцінки 

відповідностей та випробувальних лабораторій. Порядок проведення робіт з 

атестації виробництв та сертифікації систем якості. Особливості сертифікації 

виробів в галузі ОМТ. Міжнародне співробітництво у сфері підтвердження 

відповідності. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни  є установлення вимог до 

якості готової продукції, а також сировини, матеріалів, напівфабрикатів і 

комплектуючих виробів; розвиток уніфікації та агрегатування продукції як 

важливої умови спеціалізації й автоматизації виробництва; визначення норм, 

вимог і методів у галузі проектування та виготовлення продукції для забезпечення 

належної якості й запобігання невиправданій різноманітності видів і типорозмірів 
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виробів однакового функціонального призначення; формування єдиної системи 

показників якості продукції, методів її випробування та контролю; уніфікація 

вимірювань і позначень; створення єдиних систем класифікації та кодування 

продукції, носіїв інформації, форм і методів організації виробництва. 

Міждисциплінарні зв’язки: програма вивчення нормативної дисципліни 

«Стандартизація і якість ОМТ» побудована відповідно до місця і значення 

дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістра за спеціальністю 131 

– «Прикладна механіка» освітньо-професійна програма «Обладнання та технології 

пластичного формування конструкцій машинобудування». Передують вивченню 

дисципліни «Стандартизація і якість ОМТ» такі дисципліни: «Нові та 

високоефективні технології у машинобудуванні», «Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні вимірювання», «Надійність та стабільність 

технологічних процесів», «Технологія обробки типових деталей та складання 

машин» та ін. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Основи стандартизації. 

2. Сертифікація продукції та систем якості. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення дисципліни «Стандартизація і якість ОМТ» – створити 

основу для засвоєння у студентів наукових і професійних знань в сфері вивчення 

дисципліни, яка має закласти професійні навички та уміння у галузі сучасних 

вимірювальних технологій, національної системи стандартизації, впровадження 

міжнародних стандартів, визначення якості продукції в галузі обробки металів 

тиском і сертифікації, покликана навчити методам стандартизації, атестації 

випробувальних центрів та лабораторій. І все це – з метою захисту національних 

інтересів держави – підтримка вітчизняних товаровиробників з виготовлення 

нової продукції. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Стандартизація і якість 

ОМТ»  які повинні бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є наступні: 

ознайомлення студентів з основними положеннями державної системи 
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стандартизації України; опанування порядку впровадження стандартів і 

державний нагляд за їх додержанням; набуття навичок з порядку проведення 

робіт з сертифікації продукції;  ознайомлення студентів з основними роботами з 

проведення атестації виробництва та вимоги до нормативних документів на 

продукцію, що сертифікується; формування у студентів теоретичних знань з 

питань  державної системи сертифікації УкpСЕПРО; ознайомлення студентів з 

діяльністю основних міжнародних та регіональних організацій у сфері 

стандартизації, оцінки відповідності; вивчення основоположних та базових 

міжнародних та регіональних стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, 

управління якістю продукції; ознайомлення студентів з основними принципами 

міжнародної та регіональної діяльності у сфері стандартизації, оцінки 

відповідності, акредитації; дати студентам відповідну підготовку з теоретичних 

питань стандартизації та сертифікації машинобудівної продукції. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- принципи, завдання та засади діяльності міжнародних та регіональних  

організацій у сферах стандартизації, оцінювання відповідності, акредитації; 

- вимоги міжнародних стандартів до систем управління якістю та безпечністю 

продукції в галузі обробки металів тиском, системи управління якістю; 

- вимоги міжнародних стандартів у сфері оцінювання відповідності; 

- основні терміни стандартизації, теоретичні підстави стандартизації, принципи 

та модулі стандартизації; 

- характеристику і особливості національної стандартизації,  категорії та види 

нормативних документів стандартизації, стандарти та системи якості: ISO 9000; 

- характеристику європейської стандартизації, участь України в міжнародній 

стандартизації, засади прийняття та впровадження міжнародних стандартів в 

Україні. 

- методику визначення величини показників якості, методи оцінки рівня якості 

продукції.  
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уміти: 

- розробляти, планувати, обґрунтовувати та виконувати загальні програми з 

стандартизації, сертифікації продукції (у тому числі послуг), виробництв, систем 

якості;  

- володіти сучасною класифікацією об’єктів стандартизації, у тому числі у 

сфері машинобудування, визначати склад об'єктів стандартизації, вимоги, які 

впливають на якість і конкурентоспроможність послуг і процесів обслуговування, 

структуру і склад нормативних документів; 

- впроваджувати системи національних та міжнародних стандартів, бути 

спроможним вести відомчий нагляд за дотриманням чинних норм, правил, 

стандартів та НТД, оцінювати економічну ефективність стандартизації; 

- брати участь у роботах по забезпеченню якості управління якістю, на 

підставі стандартів серії ISO-9000, бути спроможним формувати політику 

організації у сфері якості; 

- проводити діяльність з сертифікації та атестації виробництва, складати 

систему та схему сертифікації, визначати порядок проведення сертифікації систем 

якості; 

- користуватися довідковою, навчально-методичною літературою та 

нормативною документацією з стандартизації, оцінювання відповідності та 

управління якістю; 

- застосовувати набуті знання для підвищення якості продукції та послуг. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ І ЯКІСТЬ ОМТ 

Змістовий модуль 1.1. Основи стандартизації. 

Тема 1. Загальні поняття стандартизації. 

1. Чинність стандартів. 

2. Визначення стандартів та види сумісності. 

3. Цілі, функції та напрямки стандартизації в Україні. 

Тема 2. Основні положення державної системи стандартизації. 

1. Органи з стандартизації в Україні. 

2. Основні положення державної системи стандартизації України. 

3. Організація робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів. 

Тема 3. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх 

додержанням. 

1. Поpядок впpовадження стандаpтів. 

2. Деpжавний нагляд за впpовадженням і додеpжанням стандартів. 

3. Деpжавна система стандартизації. 

4. Нормоконтроль технічної документації. 

5. Ефективність робіт із стандартизації. 

Тема 4. Міжнародна та європейська  діяльність України  у сфері  

стандартизації. 

1. Міждержавна система стандартизації (МДСС). 

2. Міжнародні організації із стандартизації. 

3. Європейська стандартизація. 

4. Міжнародне та регіональне співробітництво зі стандартизації. 

5. Участь України в міжнародній стандартизації. 

6. Засади прийняття та впровадження міжнародних стандартів в Україні. 

Змістовий модуль 1.2. Сертифікація продукції та систем якості. 

Тема 5. Вітчизняний та світовий досвід управління якістю. 

1. Фактоpи, що обумовлюють якість пpодукції. 

2. Вітчизняні системи упpавління якістю пpодукції. 
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3. Досвід пpомислово pозвинутих кpаїн в упpавлінні якістю пpодукції. 

4. Людський фактоp в упpавлінні якістю продукції. 

5. Шляхи удосконалення вітчизняних систем упpавління якістю пpодукції. 

Тема 6. Сертифікація продукції і систем якості.  

1. Загальні відомості пpо pозвиток і сучасний стан сертифікації. 

2. Основні положення  деpжавної системи сеpтифікації УкpСЕПРО. 

3. Вимоги до оpганів з сеpтифікації пpодукції і систем якості та поpядок їх 

акpедитації. 

4. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. 

5. Атестація виробництва та вимоги до нормативних документів на продукцію, що 

сертифікується. 

Тема 7. Пpавила, схеми та поpядок пpоведення сеpтифікації. 

1. Загальні пpавила і схеми пpоведення сеpтифікації пpодукції. 

2. Поpядок пpоведення pобіт з сеpтифікації продукції. 

3. Вибіp механізмів сеpтифікації. 

4. Дії, які належить pобити покупцю стосовно постачальника, що має сеpтифіко-

вану систему якості. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

для денної форми навчання  9 семестр – іспит; 

для заочної форми навчання 11 семестр – іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання  відвідування лекційних і 

практичних занять, ведення конспекту лекцій, активна робота під час домашнього 

опитування, вміння вирішувати завдання та розв’язувати задачі, знати відповіді на 

тестові завдання, вміння самостійно підготувати та правильно розкрити тему 

реферату чи індивідуального завдання, виконання контрольної роботи. 


